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Parkety dlouhodobě patří k nejoblíbenějším, nejhezčím a nejkvalitnějším podlahovým 

krytinám pro vnitřní prostory. Ale není parketa jako parketa. Přírodní produkt může mít 

mnoho podob - proto výrobci nabízí parkety v mnoha různých provedeních. Parketová 

lepidla SCHÖNOX® jsou tomu dokonale přizpůsobena. Zajišťují snadné zpracování, kvalitní 

přilepení a dlouhou životnost podlahy.

SCHÖNOX® Vás perfektně vybaví produkty od odborné přípravy podkladu až po kvalitní 

nalepení krytiny. 
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Pro rozměrově stabilní parketové prvky 

a parketové dílce doporučujeme používat 

elastická a tvrdě-elastická lepidla.

Pro méně stabilní parketové prvky, masivní 

parkety a obecně pro parkety větších rozměrů 

použijte tvrdá nebo tvrdě-elastická lepidla.

Lepidla na parkety SCHÖNOX®

Výběr správného lepidla je závislý na typu parkety, druhu podkladu a aktuálních podmínkách 

při pokládce - velmi důležité je zvolit adekvátní tvrdost lepidla. V sortimentu SCHÖNOX® najdete 

vhodné lepidlo pro všechny druhy aplikací.

Klasifikace parketových lepidel SCHÖNOX® podle ISO 17178:

Tvrdé
pevnost ve smyku > 3,0 N/mm2  

Tvrdě-elastické
pevnost ve smyku > 2,0 N/mm2

pevnost v tahu za ohybu > 0,5

Elastické
pevnost ve smyku > 1,0 N/mm2

pevnost v tahu za ohybu > 1

SCHÖNOX® PARKETT 600 SCHÖNOX® PARKETT 400 SCHÖNOX® PARKETT 250

SCHÖNOX® iLINE®

SCHÖNOX® iLINE® HYBRID
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|  Lepidla na parkety SCHÖNOX®

|  SCHÖNOX® PARKETT 250 

Speciální elastické SMP lepidlo na parkety s velmi nízkými emisemi.

Perfektní pro lepení 2-vrstvých a 3-vrstvých 
parketových dílců.

  bezvodé, jednosložkové

  nevyžaduje penetraci

  velmi lehce se roztírá

  žádná čekací doba

  dlouhá doba zpracovatelnosti

  rychlý nástup počáteční lepivosti

  optimální poměr mezi cenou a výkonem 

pro speciální aplikace

  velmi rychlé a kvalitní lepení

Foto: Boen



5

|  Lepidla na parkety SCHÖNOX®

|  SCHÖNOX® PARKETT 400 

Speciální bezvodé tvrdě-elastické SMP lepidlo na parkety 

s velmi nízkými emisemi.

Vhodné pro lepení všech běžných druhů parket.

  neobsahuje vodu, nezpůsobuje rozpínání dřeva

  rychle vytváří povrchovou vrstvu

  u mnoha podkladů není potřeba penetrace

  dobrá stabilita hřebínku

  vytváří tvrdou elastickou vrstvu lepidla

  zbytky starého lepidla lze snadno odstranit

  je vhodné pro aplikaci v místnostech 

s očekávanými výkyvy vnitřního klimatu

Foto: Boen
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|  Lepidla na parkety SCHÖNOX®

|  SCHÖNOX® PARKETT 600 

Univerzální tvrdé SMP lepidlo na parkety s velmi nízkými emisemi.

Ideální pro celoplošné lepení všech běžných druhů dřevěných 
podlah a neošetřených korkových čtverců.

  lepí nestabilní druhy dřeva i parkety větších rozměrů

  nereaguje s přípravky na povrchovou úpravu parket

  nepotřebuje penetraci, ani při aplikaci na litý asfalt

  neobsahuje vodu, nezpůsobuje rozpínání dřeva

  eliminuje vady vznikající přirozeným pohybem dřeva

  výrazně pomáhá ke snížení šíření prostorového hluku

  velmi snadno se roztírá, nezapáchá 

  má dlouhou otevřenou dobu
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|  Lepidla na parkety SCHÖNOX®

|  SCHÖNOX® iLINE® 

Speciální elastické bezvodé lepidlo na parkety s velmi nízkými emisemi.

Pro ergonomické nanášení lepidla při pokládce masivních 
a vícevrstvých parket.

Aplikátor SCHÖNOX® iLINE® APP  jsme vybavili jedinečnými praktickými 

funkcemi, abychom Vám ještě více ulehčili Vaši práci. Pokládejte parkety 

snadněji, přesněji a ekonomičtěji - s aplikátorem SCHÖNOX® iLINE® APP!

  nevyžaduje penetraci

  neobsahuje rozpouštědla, v souladu s TRGS 610

  zbytky lepidla lze snadno odstranit

  dobrá stabilita hřebínku

  žádná čekací doba

  dlouhá doba zpracování

  větší flexibilita

  snadné nastavení

  čistota a efektivnost

  pokrytí větší plochy

  jedinečný systém pohonu



|  Hybridní parketový systém SCHÖNOX®

|  SCHÖNOX® bourá hranice! 

Co bylo dříve naprosto nemyslitelné, je už dnes možné: s novým hybridním 

parketovým systémem SCHÖNOX® můžete lepit masivní dřevěné prvky 

a vícevrstvé parkety na plovoucí - nestabilní podklady.

Speciální podložka SCHÖNOX® TS HYBRID a parketové lepidlo SCHÖNOX® 

iLINE® HYBRID  společně snižují vliv klimatických změn na rozpínaní dřeva 

a skvěle tlumí kročejový hluk. Jednoduchá pokládka, rychlé zpracování 

a stabilita - teď už Vám nic nestojí v cestě k úspěchu.

SCHÖNOX® PARKETT HYBRID SYSTEM: oddělující podložka SCHÖNOX® TS 

HYBRID a lepidlo na parkety SCHÖNOX® iLINE® HYBRID
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|  Hybridní parketový systém SCHÖNOX®

|  Oddělení podkladu a lepení 

v jednom systému  | 

Vlastnosti produktu: 
  oddělující účinek díky speciálnímu lepení přes otvory v podložce 

  tlumení kročejového hluku

  žádná doba odvětrání

  optimální spotřeba lepidla

  vhodné pro podlahové topení

  nízká konstrukční výška

Použití: 
 suché potěry

 dřevotřískové desky

 OSB desky

a další podklady vhodné pro pokládku 

 

Co to pro Vás znamená? 

  rychlé a jednoduché zpracování

  úsporu času a nákladů

  přesné rozvrstvení lepidla a optimální stabilitu hřebínku

  nové možnosti pro splnění přání Vašich zákazníků

  spolehlivou ochranu dřevěných podlahových krytin před výkyvy 

klimatických podmínek

  optimální roznesení tlaku na podklad, atd.

NOVINKA
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|  Systematika použití lepidel na parkety

P
A

R
K

E
T

T
 2

5
0

P
A

R
K

E
T

T
 4

0
0

P
A

R
K

ET
T 

6
0

0

iL
IN

E®

P
A

R
K

E
T

T 
 

H
Y

B
R

ID
  

S
Y

S
T

E
M

Vlastnosti

jednosložkové

bezvodé

elastická vrstva lepidla

tvrdě-elastická vrstva lepidla

tvrdá vrstva lepidla

vhodné na podlahové topení

snižuje kročejovou hlučnost

jednostranné lepení korkových desek 

lepení podložky SCHÖNOX® TS

vhodné pro nesavé podklady

Druhy parket

vícevrstvé parkety, 2-vrstvé

vícevrstvé parkety, 3-vrstvé

vysokohranné lamelové parkety (délka ≤ 160 mm šířka ≥ 8 mm), stabilní

vysokohranné lamelové parkety větší formáty (délka ≤ 220 mm), nestabilní

mozaika a lamparkety (stabilní)

mozaika a lamparkety (nestabilní)

blokové a páskové parkety (stabilní)

blokové a páskové parkety (nestabilní)

masivní palubky

laminátové prvky

bambusové parkety, masiv

dřevěná dlažba RE/WE podle normy DIN 68702, min. šířka 22/30 mm

dřevěná dlažba RE/WE všechny formáty

Speciální druhy dřev

nakouřené dřevo

mastné dřevo

Přímé lepení na podklad

anhydritové potěry (CA)

cementové potěry (CT)

sádrovláknité potěry (CAF)

rychletuhnoucí cementové potěry

litý asfalt (dle DIN 18560)

dřevotřískové a OSB desky

suché potěry

SCHÖNOX® sádrové stěrky

SCHÖNOX® cementové stěrky

SCHÖNOX® hybridní stěrky

SCHÖNOX® HP RAPID

SCHÖNOX® EDP

Spotřeba a pokrytí

TKB A4 - A5 spotřeba v g/m2 300

TKB B6 - B10 spotřeba v g/m2 850 800 800-1000

TKB B11 - B15 spotřeba v g/m2 1050-1250 1000-1200 1000-1300

iLINE® APP spotřeba v g/m2 800

SCHÖNOX® iLINE® HYBRID HP / 
SCHÖNOX® iLINE® HYBRID APP
(lepení v proužcích 
trojúhelníkovou tryskou)

spotřeba v g/m2 600-650
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|  Systematika použití lepidel na parkety |  PU lepidla na parkety Sika®
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|  SikaBond®-54 Parquet 

|  SikaBond®-52 Parquet 

|  Sika AcouBond®-System

Elastické polyuretanové lepidlo bez rozpouštědel

Vysoce elastické lepidlo pro celoplošné lepení podlah 
z různého druhu dřeva

  pro lepení vlysů, parket, palubek, desek, mozaikových parket, průmyslových 

parket, dřevotřísky apod.

  vhodné pro lepení podlah z buku a bambusu 

  pro použití na podlahové topení 

  vhodné pro lepení přímo na dlažbu

  tlumí kročejový hluk

  spotřeba materiálu: ~0,6–1,0 kg/m2

Vysoce elastické polyuretanové lepidlo bez rozpouštědel

Elastické, rychle tuhnoucí lepidlo pro celoplošné i bodové lepeni 
dřevěných podlah

  pro lepení dřevěných desek, parket, laminátových podlah v novostavbách i při renovacích

  vhodné pro lepení problematických a exotických druhů dřevin 

  redukuje kročejový hluk a přenos napětí

  technologie iCure - inteligentní systém, který umožňuje rovnoměrné vytvrzení 

bez zápachu, bez bublin a prasklin

  aplikace pistolí pro lepení na housenku. Spotřeba: 250–500 g/m2

  při celoplošném lepení aplikace zubovou stěrkou nebo aplikačním 

přístrojem SikaBond® Dispenser-1800 Power. Spotřeba: 800 g/m2

Systém pokládky tlumící kročejový hluk se symetricky umístěnými 
výřezy pro aplikaci lepidla

  Sika AcouBond®-System je složen z rohože SikaLayer®-03, 

lepidla SikaBond®-52 Parquet a aplikační pistole Avon MoPo

  je vhodný pro lepeni parket z masivního dřeva, 2-3 vrstvých dřevěných prvků 

stejně jako laminátových podlah (na pero a drážku) 

  zvláště vhodný pro renovace v bytových domech, kanceláře a průmyslové podlahy

  až 50% úspora času v porovnání s ruční pokládkou 

  rovnoměrná spotřeba lepidla, minimální znečištění rukou, žádné zbytky lepidla

  útlum kročejového hluku až 16 Db

  tloušťka vrstvy: 3 mm, spotřeba: 480 g/m2



|  Vyplňte jednoduše všechny trhliny 

a falešné spáry v potěrech  |

|  Doplňkové produkty SCHÖNOX®
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|  SCHÖNOX® PGH

Speciální dvousložková polyesterová pryskyřice

Jednoduché a efektivní řešení pro vyplnění trhlin 
v potěrech.

  vhodné pro plnění trhlin a spár 

  lepení hřebíkových lišt a kovových dílů 

  lepení přírodního a umělého kamene

  nízká spotřeba / vysoká kryvost

  vysoká zatížitelnost

  rychle tvrdnoucí

  dobu zpracovatelnosti lze ovlivnit dávkováním tvrdidla. Při použití celého 

balení tvrdidla (20 g) je doba zpracovatelnosti asi 7 minut.

Přidejte tvrdicí složku (B) k pryskyřičné složce (A) a pomocí míchačky 

vytvořte homogenní směs. Ihned nalijte směs SCHÖNOX® PGH do spár/trhlin.

Nadbytečný materiál ihned rozetřete špachtlí.
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|  Podložky SCHÖNOX®

|  Pokládejte parkety na kritické podklady 

s větší jistotou  |

14



|  SCHÖNOX® EB V

Oddělovací tkanina pro snížení napětí v tahu a smyku pro následné lepení 

parket a dřevěných dílců.

Používejte separační folii pro rychlejší a čistější práci. 
Nepotřebujete žádné speciální vybavení.

  uvolňuje napětí

  přemosťuje trhliny

  je vhodná na podlahové topení

  velmi dobře přilne k parketovým lepidlům SCHÖNOX®

  nízká konstrukční výška

  balení v rolích - jednoduché použití

  pokládka parket a dřevěných dílců s ještě větší jistotou kvalitního výsledku

  systémové řešení pro renovace, sanace i novostavby

  oddělení kritických podkladů

Tkaninu SCHÖNOX® EB V pevně 

přitiskněte k podkladu, celoplošně 

přilepte a uválcujte.

Pro lepení separační folie použijte vždy stejné lepidlo jako pro lepení parket.

Na přilepené pásy SCHÖNOX® EB V 

alespoň 3 hodiny nevstupujte.
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|  Systémové řešení pro parkety

|  SCHÖNOX® & Synteko – 

Prvotřídní, komplexní řešení pro 

dřevěné podlahy  |

Každá podlaha je unikátní svým vzhledem, stavem, druhem dřeva a podobně. 

Je ovlivňovaná různými faktory: opotřebením, čisticími prostředky, teplotou 

a vlhkostí prostředí. Aby Vaše dřevěná podlaha zůstala krásná co nejdéle, 

použijte vysoce kvalitní a vzájemně kombinovatelné materiály. Důležitý je 

především soulad ve výběru podkladu, parket a povrchových úprav.

Produkty značek SCHÖNOX® a Synteko se dlouhodobě používají při pokládce 

dřevěných podlah a jsou vzájemně kompatibilní. 

Synteko poskytuje podporu pro profesionální úpravu dřevěných podlah: nátěry, 

oleje, prostředky pro čištění a údržbu. Značka Synteko se zaměřuje na realizátory, 

kteří vyžadují vysoce kvalitní nátěrové systémy a ocení snadnou manipulaci, 

vysokou odolnost, trvanlivost a zachování přírodního vzhledu dřevěné podlahy 

a trvalou kvalitu produktů. 

Značky Synteko a SCHÖNOX® jsou součástí portfolia společnosti Sika CZ, s.r.o.

Více o produktech:

www.synteko.cz
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|  Penetrace SCHÖNOX®

|  Penetrační nátěry SCHÖNOX® nabízí 

správné řešení pro každou situaci  |

Dokončovací práce v interiéru jsou velmi často pod velkým časovým tlakem. Problémy 

vznikají, zejména když se pokladači parket setkají s podkladem, který nemá požadované 

vlastnosti. Při použití penetrací SCHÖNOX® máte jistotu kvality na své straně.

17



|  SCHÖNOX® KH 

|  SCHÖNOX® KH FIX  

|  SCHÖNOX® HP RAPID  

Syntetická pryskyřičná disperze bez obsahu rozpouštědel

Univerzální použití - vhodné na téměř všechny podklady. 
Perfektní pro přípravu podkladu před stěrkováním.

 lze ředit vodou, odolnost proti saponifikaci

 vylepšuje pevnost uchycení

 nízká spotřeba, vysoká kryvost 

 krátká čekací doba

 snadná aplikace

Předem připravená syntetická pryskyřičná disperze

Zvláště vhodná jako penetrační nátěr na podklady na bázi 
síranu vápenatého s krátkou dobou schnutí.

 pro minerální podklady jako ochrana proti vlhkosti, penetrační nátěr a pro snížení savosti

 krátká čekací doba

 rychlý vznik vrstvy

 nízká spotřeba / vysoká kryvost

 červenofialová barva - aplikace je dobře viditelná

Jednosložková penetrace bez obsahu rozpouštědel

Extrémně rychlá - lze použít na nevytápěném cementovém 
potěru se zbytkovou vlhkostí až do 4,5 CM%, pro vytápěný 
potěr až do 3,0 CM%.

 rychletuhnoucí

 pigmentovaná - aplikace je dobře viditelná

 k použití na podkladech s vysokou zbytkovou vlhkostí

 vhodná na podlahové vytápění

 velmi vydatná

 s nízkou viskozitou

|  Penetrace SCHÖNOX®
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|  Vyrovnávací stěrky SCHÖNOX®

|  Garant kvality pro perfektní 

pokládku parket  |

Vzhled a kvalita parketových podlah je velmi závislá na stavu a vlastnostech 

podkladu. Pouze dokonale rovným povrchem zabráníte vzniku dutin 

a následnému pohybu parketových dílců. Optimální řešení nabízí rozsáhlý 

sortiment nivelačních hmot SCHÖNOX® - anhydritové stěrky (na bázi sulfátu 

vápenatého), cementové a vlákny zpevněné stěrky.
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|  SCHÖNOX® ZM

|  SCHÖNOX® ZMF  

Univerzální samonivelační cementová vyhlazovací a vyrovnávací stěrka

Klasika - efektivní při každodenním použití a vhodná na 
mnoho povrchů!

 tloušťka vrstvy od 1 do 15 mm bez plniv, do 25 mm s plnivem

 klasifikace: CT-C30-F7

 ideální rozliv a dlouhá doba zpracování

 rychle pochozí

 optimalizované smrštění

 vynikající poměr mezi výkonem a cenou

Velmi pevná a odolná samonivelační stěrka vyztužená vlákny

Zátěžová - buďte si jistí při práci na kritických podkladech!

 tloušťka vrstvy od 3 do 20 mm

 klasifikace: CT-C30-F7

 obsahuje speciální vlákna 

 ideální rozliv a dlouhá doba zpracování

 rychle pochozí

 optimalizované smrštění a velmi dobrá brousitelnost

 čerpatelná i přes vysoký obsah vláken

|  Cementové stěrky rodiny SCHÖNOX® ZM jsou velmi efektivní: skvěle se rozlévají, poskytují Vám dlouhou dobu pro 

zpracování a zároveň jsou velmi brzy pochozí. Mají optimální smrštění a vynikající poměr mezi výkonem a cenou. 

Navíc je možné všechny stěrky SCHÖNOX® ZM FAMILY aplikovat čerpadlem.

|  Cementové vyrovnávací stěrky
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|  To nejlepší 
ze dvou světů  |
Nové H-stěrky SCHÖNOX spojují výhody nízkého napětí 

sádrových hmot a rychlého schnutí cementových systémů:

  díky schopnosti vázat vodu jsou extra rychle připravené 

pro pokládku

  čerpatelné

  samonivelační

  velmi nízké napětí

  vysoká tvrdost a pevnost v tahu za ohybu

  bez trhlin i v silnějších vrstvách

  velmi snadné zpracování

  vhodné na podlahové topení

  dobře brousitelné

  homogenní vzhled

| www.schonox.cz |
A SIKA BRAND

A SCHÖNOX INVENTION

|  Převrat v podlahové technice



|  SCHÖNOX® AM 

|  SCHÖNOX® APF  

Vyhlazovací a nivelační stěrka na bázi sulfátu vápenatého s velmi nízkými emisemi

Žádné napětí díky jedinečné technologii 
sádrových hmot SCHÖNOX®

 tloušťka vrstvy od 1 do 10 mm, s plnivem od 10 do 30 mm

 klasifikace: CA-C30-F7

 optimální rozliv

 vysoká pevnost a odolnost

 vhodná pro aplikaci čerpadlem

Anhydritová patentovaná samonivelační stěrka s vlákny a velmi nízkými emisemi

Bezstarostná aplikace na kritické podklady 
díky struktuře armovacích vláken 

 tloušťka vrstvy od 3 do 15 mm

 klasifikace: CA-C35-F10

 pochozí již po 3 hodinách

 vysoká pevnost v ohybu a přemosťování trhlin

 modifikovaná syntetickými pryskyřicemi

|  Anhydritové stěrky
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|  Více než 20 let našeho vývoje anhydritové technologie Vám dává jistotu při sanacích a renovacích.



|  SCHÖNOX® RM

|  SCHÖNOX® ZZ  

Velmi jemná, pevná a univerzální opravná malta

Ultimátní tvarovatelná hmota s „tekutým efektem“

 tloušťka vrstvy 0 – 20 mm bez plniv, 10 – 50 mm s plnivy

 klasifikace: CT-C30-F7

 nelepí se na stěrku

 rychletuhnoucí

 dobře brousitelná

 lze stáhnout až do 0 mm

Velmi jemná, rychlá a pevná vyhlazovací stěrka modifikovaná pryskyřicemi, 

pro univerzální použití.

Perfektní pro menší nerovnosti. 
Lze ji stáhnout až do 0 mm a rychle překrýt.

 použití bez penetrace

 bílá

 vysoce flexibilní a rychletuhnoucí

 velmi dobře brousitelná

|  Opravné malty

LIQ
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  novinky o produktech 
SCHÖNOX®

  rady pro profesionály
  prodejní akce 

newsletter 

SCHÖNOX® PROFI Sika CZ, s.r.o. @SikaCzechRepublic @sikacz



Lepidla na parkety SCHÖNOX®

SCHÖNOX® Parkett 250 

SCHÖNOX® Parkett 400 

SCHÖNOX® Parkett 600 

SCHÖNOX® iLINE® 

SCHÖNOX® PARKETT HYBRID SYSTEM

Podložky a doplňkové výrobky SCHÖNOX®

SCHÖNOX® EB V

SCHÖNOX® PGH

Penetrace SCHÖNOX®

SCHÖNOX® KH

SCHÖNOX® KH FIX 

SCHÖNOX® HP RAPID

Cementové vyrovnávací stěrky SCHÖNOX®

SCHÖNOX® ZM 

SCHÖNOX® ZMF

Anhydritové stěrky SCHÖNOX®

SCHÖNOX® AM 

SCHÖNOX® APF

Opravné malty SCHÖNOX® 

SCHÖNOX® RM 

SCHÖNOX® ZZ

|  Perfektní spojení 
parket a podkladu.  |

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz
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A SIKA BRAND

Recyklováno PEFC

Tento produkt pochází 
z recyklovaných 
a kontrolovaných
zdrojů

www.pefc.cz

HLAVNÍ PARTNER
www.cech-podlaharu.cz


